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     FEBRUAR-SVEČAN

9.-NED= POLONA     7- za župljane,   Frančiška Erker.
10.- Slavko Šticl,   Mirko Dovnik,      Marija Vantur
10-PON= SKOLASTIKA         8.-  po n.Brezmadežne                                                                                    
11.TOR=LURŠKA MB                            8.-  po namenu                 

12.SRE=FELIKS 15,30.- Dom v Poljč.,po nam.
13.ČET=JORDAN.                17-mol.ura,za duh poklice,       

14.PET=VALENTIN    8.- za blagoslov in zdravo pamet
15.SOB= KLAVDIJ     Ž= 16-Slavko Jančič,starši,

Slavko Šticl
16.NED= JULIJANA  7.- za farane, za v- pokoj otrok
umrlih pred rojstvom, Franc,Julijana Rak, Franc,
Frančiška Erker, 10.-  Elizabeta,Viktor,Stanko,
Marija,Katica,Tonček Rak,  Veronika Vovk obl., 

2020. STOLNINA -    OGREVANJE CERKVE:    10€  

Vi ste luč sveta. 
Mesto, ki stoji na gori, se ne more

skriti. Svetilke tudi ne prižigajo 
in ne postavljajo pod mernik,

temveč na podstavek,
 in sveti vsem, 

ki so v hiši. 
Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, 
da bodo videli vaša dobra dela in 

slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

 Prispodoba o soli in luči(Mt 5,14–16)

MATEJ 5,13 »Vi ste sol zemlje. Če pa
se sol pokvari, s čim naj se
osoli? Ni za drugo, kakor da se
vrže proč in jo ljudje pohodijo. 
sol je v antiki simbolizirala trajnost in vrednost; Judje so jo
uporabljali v bogoslužju, v pripravi žrtve (prim. 2 Mz
30,35) in pri sklepanju pogodbe (prim. 4 Mz 18,19; 2 Krn
13,5). - pokvari db. obnori; čista sol se ne more pokvariti;
verjetno je mišljena sol, ki so jo pridobivali iz Mrtvega
morja in je zaradi zemeljskih primesi kmalu spremenila
okus.

14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji 
na gori, se ne more skriti.  
 Svetilke tudi ne prižigajo in ne 
postavljajo pod mernik, temveč na
podstavek, in sveti vsem, ki so v 
hiši.   
v hiši: hiša preprostih ljudi je tedaj imela le eno majhno sobo.

 

Mt 5,13–16
NE GOVORI, DA SI KRISTJAN, ČE ŽVIIŠ KOT

POGAN!

Sveti Anton Padovanski je v enem od svojih
govorov dejal: »Živa je govorica, ko

govorijo dela. Umolknejo naj, prosim,
besede, govorijo naj dela. Polni smo
besed, smo pa brez del, in zato nas

zadene Gospodovo prekletstvo;
preklel je namreč smokvino drevo, na

katerem ni našel sadu, ampak le
listje.« Povedano je pravzaprav tisto, kar

nam danes v evangeliju govori Jezus: »Vi ste
sol zemlje … Vi ste luč sveta.«

To njegovo zahtevo bomo uresničili, če bo
njegova modrost, njegova živa in učinkovita

beseda v nas in če bomo po njej uravnavali
svoje vsakdanje delovanje. Jezusov učenec je

kakor sol, dokler je v njem Božja
beseda čista, nepokvarjena. Že s

svojim zgledom varuje svet moralne
gnilobe. Kakor hitro začnemo
Božjo besedo spreminjati po
svojem okusu, postane naše

življenje »neslano«, kar  v
ljudski govorici pomeni isto kot

neumno, vsebinsko prazno. 
Sv. Anton bi dejal, da je na drevesu našega 
življenja samo listje, pa nobenih sadov.
Kristus nam naroča, naj bomo luč sveta. Ta luč
mora biti pristna, ne umetna: ne moremo v 
javnosti nastopati kot »svetniki« (taki, ki 
»svetijo«), če je dejansko v naših srcih zaradi 
sebičnosti, zaverovanosti vase prej temno kot 
svetlo. 
Naša luč je lahko le odsev Božje luči. »Naša 
luč mora svetiti tako, da se bo videlo, da je to 
Božja luč, in da bodo ljudje slavili Boga, ne 
nas,« piše p. Albin Škrinjar. »Mi smo kakor 
mesec, mrzel in teman, ako ga sonce ne 
ogreje, ako z njegove površine ne odseva 
sončna svetloba … Tudi najmanjši žarek ne
sije z nas, ne da bi bil od Sonca – Boga. 
Bog hoče, da njegova luč odseva v našem 
življenju …«
Drugo ime za svetlobo je dobrota, ljubezen. To
je »utelešena vera«. Preden sem kristjan,

moram biti človek. Če hočem biti dober
kristjan, moram biti dober človek. Lepo
govorjenje pred Bogom ne velja veliko,

pomembno je, kako in v kolikšni meri naše
življenje potrjuje naše govorjenje. Po: S. Čuk
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To govorí Gospod: 
»Daj lačnemu svoj kruh in pripelji uboge brezdomce
v svojo hišo. 
Kadar vidiš nagega, ga obleci, in ne potuhni se pred
svojim rojakom? 
Iz 58,7

Gospod Jezus,
kako rad bi videl obraz človeka, ki stopi pred tebe,
prepričan, da bo lahko prišel v nebesa,
ker je ob petkih jedel ribe, pa mu ti rečeš:
»Ne. Moral bi jesti meso in deliti svoj obrok s 
sestradanim bratom.«

Gospod Jezus,
kako rad bi videl oči človeka, ki stopi pred tebe
suh in izčrpan, ker se je toliko postil, pa mu ti 
rečeš:
»Ne. Svoje moči bi moral porabiti v socialnem
in političnem delu za pravičnejšo družbo.«

Gospod Jezus,
kako rad bi slišal jecljanje človeka, ki stopi pred 
tebe
s polnimi torbami molitev, pa mu ti rečeš:
»Ne. Ne vidim zavzemanja za lepši svet.
V katero torbo si ga spravil?«

Jezus, pomagaj mi!
Nočem videti sebe s takšnim obrazom, s takšnimi 
očmi 
in slišati svojega jecljanja.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Pavel oznanja križanega Kristusa
2 1 Bratje, tudi ko sem jaz prišel k vam, nisem
prišel zato, da bi vam z vzvišenostjo besede ali

modrosti oznanjal Božjo skrivnost.  
z vzvišenostjo besede: eno je govorniška spretnost, drugo pa Božja

modrost; prim. 1,30. - skrivnost različica pričevanje.

2 Sklenil sem namreč, da med vami ne bom
vedel za nič drugega kakor za Jezusa

Kristusa, in sicer križanega.  
3 Pred vami sem bil slaboten, v strahu in

velikem trepetu.  
4 Moja beseda in moje oznanilo nista bila v

prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta
se izkazala Duh in moč, 

prepričevalnih besedah modrosti različici
prepričevalnih besedah človeške modrosti,
prepričljivosti besed (človeške) modrosti. -

Duh in moč: moč Duha je delovala v
Pavlovem oznanjevanju in korintskih

spreobrnjencih; prim. 14,25; 1 Tes 1,5.
5 zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški

modrosti, ampak na Božji moči. [r]

IZŽAREVAJ IZ MENE

Gospod Jezus, 
očisti me s svojim Duhom 
in navdihuj me s svojim življenjem. 
Sprejmi v posest vse moje bitje, 
da bo moje življenje 
jasen odsev tvojega življenja.

Gospod, prebivaj v meni 
in izžarevaj iz mene, 
da bodo vsi, ki jih bom srečal, 
začutili tvojo navzočnost v meni. 
In ko bodo gledali mene, 
bodo videli tebe samega, Gospod.

Gospod, ostani v meni, 
da bo iz mene izžarevala tvoja luč 
in bom tako mogel biti 
vabljiva luč za druge. 
In po meni jih boš ti, Gospod, 
ti sam razsvetljeval.

Tako bo moje življenje postalo 
hvalnica tvoje slave,
in sicer najlepša hvalnica, 

ker boš ti s svojo ljubeznijo 
ogreval vse, ki živijo ob meni. 
Ta čudovita polnost tvoje ljubezni 
naj navdihuje in vodi moje srce.
Po: bl. John Henry Newman

NE POSTANI SUŽENJ

Če je tvoje srce napolnjeno s stvarmi,
ki so te zasužnjile, 
izgubljaš veliko življenjskega veselja. 
Postaneš lahko suženj 
denarja ali televizije. 
Lahko te zasužnjijo 
jed, pijača ali cigarete. 
Troši svoj denar, 
da boš živel in pustil živeti, 
toda naj te ne zadušijo te strasti.
Uporabljaj svoj avto, 
televizijo, računalnik – 
toda tako, da drugi ob tebi ne trpijo.
Drži se meja pri jedi, pitju in kajenju. 
Naj tvoj trebuh ne postane tvoj bog. 
Celo tvoj hobi lahko postane tiran, 
ki v tvojem življenju 
ne pusti prostora za druge. 
Kje se čutiš vezanega? Osvobodi se!

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan



Prva krepost, ki nam je potrebna, 
je preprostost. 

To je isto kot iskrenost. 
Izkušnja uči, da iskrene duše 

kljub slabostim zmagajo in dosežejo cilj.
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